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Podstawy prawne: 
 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  
20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526),  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379), 

7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 
wprowadzające, Karta Nauczyciela, 

8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych  
(Dz. U. z 2014 r., po. 498), 

9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2016 poz. 239), 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922), 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 1870), 

12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 575), 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682), 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935), 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902). 
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Rozdział 1    
Informacje ogólne o szkole 

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Nysie, zwana dalej szkołą jest placówką publiczną. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy 11 Listopada 6 w Nysie oraz budynek przy 
ul. Bolesława Prusa 14 w Nysie. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. 

5. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8–letnią Szkołę 
Podstawową nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa nr 10 z od-
działami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. Na pieczęciach 
i stemplach używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowych.  

8. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I–VIII w zakresie szkoły 
podstawowej.  

9. Dzień Patrona – Święto szkoły obchodzone jest w ostatni dzień pierwszego półrocza. Za 
ostatni dzień pierwszego półrocza przyjnuje się ostatni piątek zajęć dydaktyczno–
wychowawczych w styczniu. 

10. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną dotyczącą kształcenia, wychowania 
i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, 
kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi 
przepisami. 

11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

12. W szkole mogą funkcjonować oddziały ogólnodostępne, integracyjne, sportowe 
i specjalne. 

13. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia 
szkoły podstawowej. 

14. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 
w szczególności poprzez opiekę psychologiczno – pedagogiczną, świetlicową oraz socjalną, 
finansowaną przez programy rządowe, Opiekę Społeczną, Radę Rodziców i inne instytucje. 
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15. Szkoła pracuje w oparciu o Program wychowawczo – profilaktyczny, którego celem 
jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wyrabianie umiejętności współżycia 
w społeczeństwie oraz podejmowania świadomych wyborów.  

16. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

17. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu 
ósmoklasisty i uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów ujętych w ramowym planie 
nauczania. 

18. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzi-
ców, 

2) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych – dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

19. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 
podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017. poz. 59).  

20. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. 

21. W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. 

 

Rozdział 2    
Misja szkoły, model absolwenta  

 

§ 2. 1. Misja szkoły:  

„Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, które potrafi myśleć i działać 
z innymi, bo żyje dla innych”. 

2. Model absolwenta: 

Nasi absolwenci wiedzą, kim są i co chcą osiągnąć, dlatego: 

1) potrafią uczyć się, a zdobywanie wiedzy traktują odpowiedzialnie, 

2) są odpowiedzialni za życie i zdrowie własne oraz innych, 

3) są dumni ze swojego pochodzenia, miasta, regionu, ojczyzny, 

4) sprawnie posługują się językiem ojczystym, 
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5) chętnie korzystają z zasobów bibliotecznych, 

6) potrafią współdziałać w grupie i przestrzegać obowiązujacych w niej zasad, są 
aktywni społecznie, 

7) swobodnie wypowiadają swoje poglądy oraz szanują poglądy innych, 

8) potrafią korzystać z różnych źródeł informacji, 

9) są tolerancyjni, 

10) posiadają umiejętność słuchania i wnioskowania, 

11) znają swoje mocne i słabe strony.  

 

Rozdział 3    
Cele i zadania szkoły 

 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 
wychowawczo – profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości: współpracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej,  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 
innych osób,  

4) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsię-
biorczość,  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania,  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 
zrozumieć świat,  
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9) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji,  

10) wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie ich naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę, 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istnieją-
cych potrzeb, 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 
umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz              
w procesie uczenia i nauczania, 

6) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom                
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7) organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowa-
niem zasad higieny psychicznej, 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psycho-
fizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia, 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 
szkoły, 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach, 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej, 
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13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej 
uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez 
umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz 
ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 
poziomu przygotowania uczniów, 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 
krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich, 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi 
świętami narodowymi i symbolami państwowymi, 

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie w szkole i poza nią, 

19)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 
umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, 

20) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, 

21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

22) zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okolicz-
ności, poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej, 

23) zorganizowanie dożywiania uczniów, 

24) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska 
wychowawczego w szkole, 

25) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, odpowie-
dzialność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, tolerancja, 
kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw 
i pracy zespołowej, 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury 
narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji, 

27) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec ochrony środowiska, 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 
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29) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno – komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów, 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 
odbioru i wykorzystania mediów, 

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie programów filtrujących                           
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie, 

32) egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego. 

§ 4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji 
celów i zadań szkoły. 

§ 5. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, 

2) Program wychowawczo – profilaktyczny.  

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny 
tworzą spójną całość.  

 

Rozdział 4    
Sposoby realizacji zadań w szkole 

 

§ 6. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu 
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów 
edukacyjnych, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji 
przedmiotowej. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności 
z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji 
o Prawach Dziecka. 

3. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe. 

4. Szczegółowe zasady wypożyczania i korzystania z materiałów, o których mowa w pkt. 3, 
określa Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych. 

§ 7. 1. Proces wychowawczo – opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem 
wychowawczo – profilaktycznym. 
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 2. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 
wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę 
Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców.  

4. Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia roku szkolnego. Wychowawcy klas, na każdy rok szkolny, opracowują plany 
pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo – profilaktycz-
nego. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy. W wyjątkowych wypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję 
o zmianie wychowawcy w danej klasie. 

§ 8. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizacje przyjętego w szkole Programu wychowawczo – profilaktycznego,  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, we 
współpracy z innymi osobami i instytucjami, 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy,  

5) promocję zdrowia, zasad zdrowego żywienia, 

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, 

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

§ 9. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną–psychologiczną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole  

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji z powodu warunków 
rodzinnych i losowych, 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

§ 10. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę, poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli,  

2) opracowanie planu lekcji, z zachowaniem higienicznych warunków nauki,  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich 

4) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 
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5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych zgodnie z prze-
pisami, 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organi-
zacjami zajmującymi się ruchem drogowym, 

7) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 

8) przeprowadzenie raz w roku próbnego alarmu przeciwpożarowego, 

9) ogrodzenie terenu szkoły, 

10) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydak-
tycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej 
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy, 

11) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi               
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły, 

12) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

13) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego 
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, 
których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, 

2. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele – 
organizatorzy korzystają, w miarę potrzeb, z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady 
odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. 

4. Za bezpieczeństwo wszystkich uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba 
prowadząca te zajęcia. 

§ 11. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 
wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

§ 12. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli. 

§ 13. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się 
pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowa-
dzącego zajęcia, 

2) ze względu na bezpeczeństwo uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania 
budynku i terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

3) uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
zawartych w Regulaminach gabinetów lekcyjnych, sal gimnastycznych i boisk 
sportowych.  
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4) szkoła, zapewnia uczniom dostęp do Internetu, wyłącznie pod nadzorem 
nauczyciela prowadzącego zajęcia, podejmuje działania zabezpieczające uczniów 
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpie-
czające. 

§ 14. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania 
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się 
o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

 

Rozdział 5    
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy 

 psychologiczno – pedagogicznej 

 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

§ 15. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana 
jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bez-
płatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji, dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 
ucznia w szkole, 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu 
szkoły oraz w środowisku społecznym, 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 
przez ucznia, 

6) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami, 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeu-
tycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub dla uczniów niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodzi-
ców, 
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9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Pro-
gramu wychowawczo – profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym 
zakresie, 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym kierunku, 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse eduka-
cyjne uczniów, 

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych, 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-
wych. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorga-
nizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) zaburzeń zachowania i emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) choroby przewlekłej, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) niepowodzeń szkolnych, 

11) zaniedbań środowiskowych, 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/opiekunowie prawni, 

2) uczeń, 

3) dyrektor szkoły, 
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4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści, 

5) pielęgniarka szkolna, 

6) poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 

7) pracownik socjalny, 

8) asystent rodziny, 

9) kurator sądowy, 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży. 

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach, 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej. 

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

§ 16. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia 
i jego potrzeb, 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 
nauczania, 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia, 

5) prowadzeniu zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, 
korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 
emocjonalno – społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym, związanych 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

2. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga 
i psychologa szkolnego, 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się, 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  
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Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom zdolnym 

§ 17. 1. Szkoła wspiera uczniów zdolnych poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień, 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 
samooceny i wiary w siebie, 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 
twórczego uczniów, 

4) promowanie w środowisku uczniów zdolnych. 

2. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań na 
zajęciach lekcyjnych i w domu, 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnie-
niami uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy w oddziałach klasowych. 

4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje, zawody stanowią formę rozwoju 
uzdolnień uczniów i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 
specjalną opieką nauczyciela. 

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

§ 18. 1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) posiadającym zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno – pedago-
gicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, a na podstawie rozpoznania dokonanego 
przez nauczycieli i specjalistów,  

5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 
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6) w przypadkach losowych i trudnej sytuacji rodzinnej. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą obserwację pedagogiczną, która pole-
ga na obserwacji zachowań, relacji poszczególnych uczniów z innymi osobami, analizują 
postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym i organizują właściwą 
formę pomocy.  

3. Wychowawca klasy informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o potrzebie 
objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka.  

4. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich nauczycieli uczących w oddziale 
w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypra-
cowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, 
dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.  

5. Wymiar godzin dotyczących poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły. 

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno –
 pedagogicznej swojemu dziecku, przekazanej w formie pisemnej wychowawcy klasy. 

8. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 
i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom. 

9. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodzi-
ców/opiekunów prawnych, występuje do poradni psychologiczno – pedagogicznej o prze-
prowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

10. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 
pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.  

11. O zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po za-
sięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowaw-
cy. 

12. Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumen-
tację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych (tematyka, frekwencja).  

 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

§ 19. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-
wości psychofizycznych uczniów,  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
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3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjo-
nowaniu uczniów,  

4) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniami 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych 
działań nauczycieli, w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy 
funkcjonowania uczniów w szkole, 

6) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się uczniów,  

7) indywidualizowanie pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych. Indywidualizacja pracy z uczniami na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych  uczniów, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percep-
cyjnych, intelektualnych i fizycznych uczniów, 

c) stosowaniu odpowiednich metod nauczania, sprawdzania wiadomości 
i umiejętności uczniów, 

d) umożliwieniu uczniom z niepełnosprawnością korzystania ze specjalisty-
cznego wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

8) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie,  

9) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

2. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów,  

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjo-
nowaniu uczniów,  

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania proble-
mów wychowawczych, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
uczniów, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 
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6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom, 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Pro-
gramu wychowawczo – profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem 
rodziców/opikunów prawnych i wychowawców, 

9) prowadzenie edukacji dla rodziców/opiekunów prawnych oraz udzielanie im 
indywidualnych porad w zakresie wychowania, 

10) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz instytucjami i stowa-
rzyszeniami działającymi na rzecz uczniów, 

11) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu, poradni psycho-
logiczno – pedagogicznych lub innych instytucji, 

12) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zadania i obowiązki logopedy:  

1) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, 

2) w miarę potrzeb udzielanie porad rodzicom/opiekunom prawnym odnośnie 
ćwiczeń logopedycznych wykonywanych w domu, 

3) wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów, 

4) prowadzenie dokumentacji pracy w formie dziennika pozalekcyjnego, 

5) stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

4. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego:  

1) diagnozowanie potrzeb uczniów zwiazanych z informowaniem i planowaniem 
kształcenia, i kariery zawodowej,  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji związanych z rynkiem 
pracy, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

5) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z opracownym programem. 
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Rozdział 6    
Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 20. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor  szkoły, 

2) Rada pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

Dyrektor szkoły 

§ 21.1. Szkołą kieruje dyrektor. 

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę, na 
zasadach określonych w ustawie. 

§ 22. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego,  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, 

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

§ 23. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.  

§ 24. Dyrektor szkoły: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracow-
nikom szkoły, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk pedagogicznych, 

4) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowie-
dzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami, podejmuje decyzję w sprawach: 

a) nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami i innymi 
pracownikami  szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
i innym pracownikom szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły (z wyłączeniem 
nagrody dyrektora szkoły), 

8) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły określający szczegółową organizację 
nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych 
planów nauczania, do dnia 21 kwietnia każdego roku, 

9) w arkuszu organizacyjnym szkoły dyrektor zamieszcza liczbę pracowników 
szkoły, w tym finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowa-
dzący szkołę, 

10) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor szkoły, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, 

11) arkusz organizacyjny szkoły i aneksy do niego sporządzone do 30 września 
każdego roku zatwierdza Burmistrz Nysy, po zaopiniowaniu przez związki 
zawodowe działajace w szkole i Opolskiego Kuratora Oświaty, 

12) aneksy do arkusza organizacyjnego szkoły sporządzone po 30 września każdego 
roku zatwierdza Burmistrz Nysy, 

13) ustala przydział czynności nauczycieli oraz tygodniowy rozkład zajęć szkoły, 

14) ustala podział klas na oddziały oraz podejmuje decyzje w sprawach przydzielania 
uczniów do poszczególnych oddziałów, 

15) sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązku szkolnego, 

16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie ósmej, 

17) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycz-
nych na podstawie zaświadczenia lekarskiego,  

18) zwalnia uczniów z nauczania drugiego języka na podstawie orzeczenia o kształce-
niu specjalnym i wniosku rodziców/opiekunów prawnych lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców/opiekunów prawnych, 
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19) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy, przepisów szczególnych oraz 
niniejszego Statutu, 

20) w uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo skrócić czas trwania jednostki 
edukacyjnej, 

21) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia w organizowaniu 
praktyk pedagogicznych, 

22) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub przygotowania przed-
szkolnego poza szkołą, 

23) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku przedstawiony 
przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania, 

24) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla 
danego etapu edukacyjnego, 

25) na podstawie propozycji zespołu nauczycieli ustala Zestaw podręczników lub 
materiałów edukacyjnych, zestaw materiałów ćwiczeniowych dla klasy, 

26) ogłasza terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wycho-
wawczych w danym roku szkolnym, 

27) czuwa nad przestrzeganiem Ustawy o ochronie danych osobowych, 

28) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego ucznia. 

29) dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy 
uczniów w przypadkach określonych w procedurze określającej postępowanie 
w takim przypadku.  

 

Rada pedagogiczna 

§ 25. 1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 
z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. 

4. Posiedzenia rady pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły. 

5. Informacje o terminie i tematyce rady pedagogicznej dyrektor szkoły podaje do 
wiadomości nie później niż na tydzień przed przewidywanym terminem spotkania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony. 
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7. Porządek obrad rady pedagogicznej proponuje dyrektor szkoły. 

8. Prawo zgłaszania wniosków na temat porządku obrad mają członkowie rady 
pedagogicznej oraz zaproszeni goście.  

9. Wniosek o zmianę porządku obrad nie musi być głosowany, jeżeli zostanie 
zaakceptowany przez przewodniczącego i żaden z członków rady nie zgłosi wniosku 
przeciwnego. 

10. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, zwołuje się 
nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej. Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu 
tygodnia od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady 
pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad.  

11. Posiedzenia rady pedagogicznej organizuje się również z inicjatywy organu nadzoru-
jącego i prowadzącego szkołę. 

12. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.  

13. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 
brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej.  

14. Przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiciele rodziców oraz przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego mają prawo proponować dyrektorowi szkoły włączenie do 
porządku obrad rady pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienia im udziału 
w omawianiu wskazanych przez nich problemów.  

15. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala Regulamin rady pedagogicznej, 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej i zgody rodziców/opiekunów prawnych, 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego 
rodziców/opiekunów prawnych nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania, 

5) może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny, 

7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych, 

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły, 
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9) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu, 

10) uchwala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

11) podejmuje uchwałę w sprawie skierowania wniosku do dyrektora szkoły 
o skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów szkoły. 

16. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 
użytku szkolnego, 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 
rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, uwzględniając 
posiadane przez uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie 
przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej 
opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej, 

4) opiniuje innowację pedagogiczną,  

5) opiniuje indywidualny program nauczania, 

6) opiniuje do użytku Szkolny zestaw programów nauczania, 

7) opiniuje Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, zestaw materiałów 
ćwiczeniowych dla klasy, 

8) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

9) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych i dodatkowych prac, 

10) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień, 

11) opiniuje projekt finansowy szkoły, 

12) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły, 

13) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

14) opiniuje formy realizacji alternatywnych godzin wychowania fizycznego, 

15) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 
stanowiska kierownicze. 
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17. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian do statutu,  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 
szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole, 

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły, 

4) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, 

5) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego.  

18. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Do protokołu dołącza się listę 
obecności. 

19. Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej jest do wglądu w sekretariacie szkoły, na 
3 dni przed terminem kolejnego posiedzenia. 

20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 
rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

21. W celu obliczenia kworum przyjmuje się, że liczba członków rady pedagogicznej 
obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole bez osób przebywających na 
urlopach bezpłatnych, wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich itp., 
osoby te zachowują jednak prawo członków rady pedagogicznej. 

22. Obrady rady pedagogicznej są prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby jej członków. 

23. Rada pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych 
w porządku obrad. 

24. Rada wybiera ze swojego grona trzyosobową Komisję uchwał i wniosków, której 
zadaniem jest:  

1) zebranie wniosków zgłaszanych przez członków rady pedagogicznej, 

2) przedstawienie radzie wniosków dotyczących wykonania uchwał. 

25. Protokolanta posiedzenia rady pedagogicznej wyznacza przewodniczący obrad. 
Obowiązkiem protokolanta jest przedstawienie w rzetelny sposób treści obrad.  

26. Protokół wpisuje się do księgi protokołów nie później, niż w ciągu tygodnia od daty 
posiedzenia. Protokolant podpisuje protokół. 

27. Księga protokołów jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 

28. Rada pedagogiczna przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu przez głosowanie. 
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29. Członkowie rady mogą wnosić poprawki do protokołu, do kolejnego posiedzenia rady 
pedagogicznej. 

30. Decyzję o uzupełnieniu protokołu rada podejmuje w drodze uchwały. 

31. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.  

32. Sposób podejmowania uchwał. 

1) Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

2) Rada pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

33. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

34. Rada pedagogiczna wyłania ze swego składu doraźne lub stałe komisje, których 
pracami kierują wybrani przewodniczący lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora. 

35. Klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej mogą odbywać się oddzielnie dla klas 
edukacji wczesnoszkolnej i klas IV–VIII. 

36. Wyniki klasyfikacji zatwierdza rada pedagogiczna. 

37. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły – o odwołanie nauczyciela 
z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

38. O sprawach wymagających opinii Rady Rodziców bądź Samorządu Uczniowskiego 
dyrektor informuje przewodniczących tych organów. 

39. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania sprawy, przewodniczący właściwego 
organu nie poinformuje dyrektora o uwagach i zastrzeżeniach, przyjmuje się, że organ ten 
zrezygnował z prawa do wyrażania opinii w przekazanej sprawie. 

40. W przypadku sprawy szczególnie złożonej, przewodniczący właściwego organu może 
wnioskować o przedłużenie terminu. 

 

Rada Rodziców 

§ 26. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów 
szkoły. 

2. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym. 

3.  W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu klasowych rad rodziców, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – pro-
filaktycznego szkoły, 
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2) uchwalenie  regulaminu  swojej działalności, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie podjęcia działalności w szkole  stowarzyszeń lub innych organizacji, 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu, 

6) opiniowanie propozycji alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego, 

7) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wycho-
wawczych. 

5. Rada Rodziców może: 

1) delegować przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na  
stanowisko dyrektora szkoły, 

2) występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły, 

3) wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

4) opiniować Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fun-
dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

7. Pracę Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 27. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

3) Rzecznik Praw Ucznia. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, wobec organów 
szkoły. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie 

wersja 3 

27 

6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 
Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 
i powszechnym. 

7. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu 
Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami 
poszczególnych oddziałów. 

8. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz 
wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem, opiekun samorządu. 

9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

10. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru opiekuna samorządu spośród nauczycieli. 

11. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 
w sprawach szkoły. 

12. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

13. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły, pracę nauczycieli szkoły, 
dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

 

Zasady współpracy organów szkoły i rozwiązywania między nimi sporów 

§ 28. 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność, do której może włączyć inne organy 
istniejące w szkole. 

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów, w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie mogą przedstawić wnioski i opinie dyrekto-
rowi, radzie pedagogicznej poprzez swoich reprezentantów. 

4. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są zgodnie z procedurami. 

§ 29. 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 
należy do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu, wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
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2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, 
powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 
przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedsta-
wiciela do pracy w zespole. 

3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 

 

Rozdział 7    
Organizacja nauczania 

 

§ 30. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nau-
czania, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

2. W szkole prowadzone są zajęcia:  

1) w systemie klasowo–lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.  

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów,  

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego,  

4) w toku nauczania indywidualnego, 

5) specjalistyczne, trwające 45 minut oraz rewalidacyjne, trwające 60 min. 

6) w systemie wyjazdowym: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone 
szkoły, wymiany międzynarodowe. 

§ 31. W szkole obowiązuje 5–dniowy tydzień nauki. 

§ 32. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 33. 1. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne. 

2. Edukacja uczniów niepełnosprawnych polega na integralnej realizacji funkcji 
wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form 
i metod pracy oraz zasad nauczania. 
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3. Rekrutacja uczniów pełnosprawnych do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie 
dobrowolności. 

4. Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do klasy integracyjnej odbywa się na podstawie 
orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej oraz decyzji komisji rekrutacyjnej 
składającej się z dyrektora szkoły, nauczycieli nauczania zintegrowanego zatrudnionych 
w klasach integracyjnych, pedagoga. 

5. Do klas intedracyjnych II–VIII prowadzone są jedynie przyjęcia uzupełniające, 
w przypadku dysponowania wolnymi miejscami. 

6. Posiadanie orzeczenia PPP jest niezbędne, ale nierównoznaczne z przyjęciem dziecka do 
klasy integracyjnej. 

7. Do klasy integracyjnej mogą być przyjmowane dzieci: 

1) niesłyszące lub słabosłyszące, 

2) słabowidzące,  

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

6) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

7) z zaburzeniami zachowania, za wyjątkiem dzieci mogących stanowić zagrożenie 
dla pozostałych. 

8. Klasa integracyjna liczy od 15. do 20. uczniów, w tym od 3. do 5. uczniów 
niepełnosprawnych. Za zgodą organu prowadzącego, klasa integracyjna może liczyć mniej 
niż 3 uczniów niepełnosprawnych. 

9. W klasie integracyjnej jednocześnie pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący 
oraz nauczyciel wspomagający. 

10. Zadania nauczyciela prowadzącego: 

1) edukacyjne: 

a) zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego, 

b) dokonanie wyboru programów nauczania oraz podręczników, 

c) przekazanie nauczycielowi wspomagającemu planów wynikowych na bieżący 
rok szkolny, 

d) współpraca z nauczycielem wspomagającym przy układaniu indywidualnego 
programu edukacyjno – terapeutycznego lub jego modyfikacji, 
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e) współpraca z nauczycielem wspomagającym podczas ustalenia kryteriów 
oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

f) ustalenie wiodących metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych, 

g) bieżąca konsultacja z nauczycielem wspomagającym. 

2) integrujące: 

a) organizowanie różnych imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych 
wspólnie z nauczycielem wspomagającym, 

b) rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie uzdolnień uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych, 

c) budowanie i rozwijanie współpracy z nauczycielem wspomagającym. 

3) wychowawcze: 

a) prowadzenie aktywnej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

b) realizacja treści wychowawczych w ramach swojego przedmiotu nauczania. 

11. Zadania nauczyciela wspomagającego: 

1) edukacyjne: 

a) dokonanie diagnozy wstępnej uczniów niepełnosprawnych, zapoznanie się 
z pełną dokumentacją uczniów niepełnosprawnych, 

b) udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać 
wymagań dydaktycznych oraz kryteriów ich oceny, 

c) opracowanie wraz z nauczycielem prowadzącym strategii lekcji tak, by naucza-
nie wszystkich uczniów było skuteczne, 

d) przygotowywanie, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym, pomocy 
dydaktycznych. 

2) integrujące: 

a) czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy uczniami w szkole (szczególnie 
dotyczy to wszystkich przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w szkolnych 
imprezach i uroczystościach), 

b) budowanie integracji pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 

3) wychowawcze: 

 a) współuczestniczyć w procesie wychowawczym klasy. 
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§ 34. 1. W szkole mogą funkcjonować oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem 
i zespołem Aspergera. 

2. Oddział specjalny może liczyć do 4. uczniów. 

3. W oddziale zatrudniony jest nauczyciel prowadzący i pomoc nauczyciela. 

4. Funkcjonowanie oddziałów specjalnych regulują odrębne przepisy. 

§ 35. 1. W szkole mogą funkcjonować oddziały sportowe realizujące cykl szkolenia 
sportowego. 

2. Oddział sportowy tworzony jest od klasy IV i zaczyna funkcjonować z dniem rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

3. W dniu utworzenia powinien liczyć co najmniej 20 uczniów, a liczba uczniów w grupie 
ćwiczeniowej powinna wynosić co najmniej 10 uczniów. 

4. Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych odbywa się na podstawie 
przeprowadzonych testów sprawnościowych oraz zgody wyrażonej na piśmie przez 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów.  

5. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

6. W skład komisji wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego. 

7. Do oddziałów sportowych prowadzone są przyjęcia uzupełniające jedynie w przypadku 
dysponowania wolnymi miejscami. 

8. W szkoleniu sportowym mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie mający aktualne 
badania lekarskie. 

9. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem 
nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

10. Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w oddziałach 
sportowych co najmniej 10 godzin. 

§ 36. 1. Integralną częścią działalności wychowawczej szkoły są wycieczki i inne formy 
turystyki. 

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice/ 
opiekunowie prawni i uczniowie. 

3. Kierownikiem wycieczki może być wychowawca klasy lub inny nauczyciel posiadający 
uprawnienia kierownika wycieczki (na podstawie odrębnych przepisów). Funkcję 
opiekuna może pełnić kierownik wycieczki, nauczyciele, oraz rodzice/prawni opiekunowie, 
po podpisaniu umowy cywilno – prawnej. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów biorących udział w wycieczce, zobowiązani są do 
pokrycia kosztów wycieczki kierownika wycieczki i opiekunów.  
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5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka 
w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia kosztów, jakie 
powstały z tego tytułu. 

6. Bezpieczeństwa swojemu dziecku przed i po zakończeniu imprezy klasowej, wycieczki 
i innej formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

7. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w czasie zajęć 
szkolnych, zobowiązani są brać udział w zajęciach z klasą równoległą, wskazaną przez 
wychowawcę. 

8. Szczegółowy tryb i zasady organizacji wycieczek określa dyrektor szkoły, w oparciu 
o właściwe przepisy prawa. 

9. W ciągu roku szkolnego klasa może wykorzystać na wycieczki trzy dni nauki (nie 
dotyczy zielonej i białej szkoły). 

10. Zielone, białe szkoły organizowane są na terenie kraju i poza jego granicami, a ich ilość 
jest limitowana w danym roku szkolnym. 

 

Rozdział 8    
Organizacja wychowania i opieki 

 

§ 37. 1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 
pracowników szkoły.  

2. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne mają na celu przygotować uczniów do:  

1) bycia użytecznymi członkami społeczeństwa,  

2) bycia osobami wyróżniającymi się takimi cechami jak: odpowiedzialność, 
samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, 
pracowitość, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja, 
poszanowanie godności własnej i innych, 

3) rozwoju samorządności,  

4) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska. 

3. W oparciu o Program wychowawczo – profilaktyczny, wychowawcy klas opracowują 
klasowe programy na dany rok szkolny.  
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Szkolny Klub Wolontariatu 

§ 38. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 
i kulturalne. 

3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną 
zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani 
uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, 
którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – 
koordynatora. 

4. Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 
empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działa-
niach, 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 
kulturalnej na terenie szkoły, w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie 
konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich 
realizacji, 

6) pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontariackim, 
promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 
akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

8) promowanie idei wolontariatu, 

9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach 
o charakterze charytatywnym. 

5. Zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole oraz zadań, praw i obowiązków wolonta-
riuszy określa Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.  
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Doradztwo zawodowe 

§ 39. 1. Celem głównym Systemu doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów, ważnych 
przy dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych.  

2. Cele szczegółowe:  

1) w klasach I–III szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może 
wykonywać, 

c) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, 
uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

d) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

2) w klasach IV–VIII szkoły podstawowej: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 
edukacyjno–zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 
przyszłej szkoły i zawodu, 

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

d) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

e) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

f) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

g) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

h) poznanie lokalnego rynku pracy, 

i) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

j) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

k) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

l) poznawanie różnych zawodów, 

m) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
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1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej, 

2) wspieranie rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w działaniach dorad-
czych na rzecz młodzieży, 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji 
i kariery, 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-
wych, 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym, 

6) prowadzenie zajęć wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły.  

7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Systemu doradztwa zawodo-
wego, 

8) w zakresie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi, którzy zgłaszają 
potrzebę doradztwa zawodowego. 

 4. Sposoby realizacji zadań w ramach doradztwa zawodowego: 

1) zajęcia w klasach VII–VIII ze szkolnym doradcą, w wymiarze 10 godzin w roku 
szkolnym, 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane 
na godzinach wychowawczych, 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

5) udzielanie uczniom informacji w zakresie wyboru kierunku kształcenia zawodu 
i planowania kariery zawodowej, 

6) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców/opieku-
nów prawnych i nauczycieli, 

7) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, 

8) wywiady i spotkania z absolwentami szkoły. 

5. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 
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1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej, 

2) poznawanie zawodów, 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia, 

4) indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły, 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów, 

7) przygotowanie do podejmowania samodzielnych, życiowych decyzji. 

6. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-
wych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia, 

3) wskazywanie młodzieży, rodzicom/opiekunom prawnym, nauczycielom źródeł, 
rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat:  

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełno-
sprawnych w życiu zawodowym,  

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 
rodzicom/opiekunom prawnym, 

5) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych 
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

6) współpraca z radą pedagogiczną. 

 

Rodzice – zasady współpracy ze szkołą 

§ 40. 1. Szkoła włącza rodziców/opiekunów prawnych w proces edukacyjny, wychowaw-
czo – profilaktyczny oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców/opiekunów 
prawnych. 

2. Aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych i uzyskanie wsparcia w pracy szkoły 
realizowane jest poprzez:  
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1) pomoc rodzicom/opiekunom prawnym w wywiązywaniu się z zadań 
opiekuńczych i wychowawczych, 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów, 

3) włączanie rodziców/opiekunów prawnych w organizację imprez klasowych, 
szkolnych, środowiskowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do: 

1) współudziału w pracy wychowawczej, 

2) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, 

3) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
dziecka, 

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

2) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego zachowaniem i frekwencją, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 
szkolnych, 

4) sprawdzania zeszytów dzieci, 

5) dbania o właściwy ubiór i higienę osobistą dziecka, 

6) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną, 

7) współpracowania z nauczycielami, 

8) pokrywania kosztów i naprawiania szkód spowodowanych przez dziecko, 

9) uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach z nauczycielami, zgodnie z harmo-
nogramem. 

 

Świetlica szkolna 

§ 41. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
rodziców/opiekunów prawnych lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć 
edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno–psychologicznej 
w szkole, funkcjonuje świetlica szkolna.  

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 
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3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy.  

6. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii reprezentacji 
rodziców/opiekunów prawnych i w zależności od możliwości szkoły. 

7. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej, 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 
nawyków higieny, 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

6) kształcenie u uczniów umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, 

7) kształcenie u uczniów nawyków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, 

8. Świetlica realizuje swoje zadania wg planu pracy świetlicy i tygodniowego rozkładu 
zajęć w danym roku szkolnym. 

 

Stołówka szkolna 

§ 42. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie. 

2. Posiłki wydawane są w czasie przerw obiadowych.  

3. Opłaty za obiady dokonuje się przelewem, na rachunek wskazany w umowie. 

4. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa  
Regulamin stołówki. 
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Rozdział 9    
Organizacja szkoły 

 

§ 43. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w budynku przy ulicy 
11 Listopada 6 i ulicy Bolesława Prusa 14. 

§ 44. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub 
placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze do 8 dni. 

3. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych organizowane są zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, na podstawie ramowych 
planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny podlega 
zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.  

5. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego 
roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków 
zawodowych. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzglę-
dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
edukacyjnych. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

8. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

9. Liczba uczniów w klasach I–III może być zwiększona do 27. W takim przypadku 
zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

10. Liczebność uczniów w klasach IV–VIII określa organ prowadzący. 

§ 45. 1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją 
pedagogiczną jest nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, 
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 
być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie. 

3. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. 

 

Biblioteka szkolna 

§ 46. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców/opiekunów praw-
nych oraz wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka szkolna i zadania nauczyciela bibliotekarza umożliwiają realizację zadań 
w zakresie: 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania in-
formacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią infor-
macyjną, 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabia-
nia i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym, 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły, 

3) rodzice/opiekunowie prawni – na podstawie karty czytelniczej dziecka. 

4. Pomieszczenia biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia, ICIM) umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów i dostępu do Internetu. 

5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w sposób umożliwiający dostęp do jej 
zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia odpowiednie pomieszczenia biblioteczne, właściwe wyposażenie wa-
runkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

2) przydziela środki finansowe na działalność biblioteki, 

3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami oraz 
zatwierdza przydział czynności, 
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4) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela biblioteki, 

5) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych 
oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin 
komisji przeprowadzającej skontrum, 

6) zatwierdza Regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, ICIM). 

7. Rada pedagogiczna analizuje stan czytelnictwa i pracę pedagogiczną biblioteki. 

8. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwi-
czeniowe, 

2) lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, 

8) zbiory multimedialne, 

9) materiały propagandowe promujące region, mapy. 

9. Prawa i obowiązki czytelników zawiera Regulamin czytelni oraz Regulamin ICIM. 

10. Funkcje i zadania biblioteki: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 
kulturę czytelniczą, 

3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, 

4) przygotowuje uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł infor-
macji, 

5) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych 
w szkole, 

6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory bi-
blioteczne na zajęciach z uczniami, 

7) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy 
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
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8) zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów, 

9) służy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wspiera doskonalenie 
zawodowe i pracę twórczą, 

10) umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dostęp do zbiorów i informacji. 

11. Zadania i obowiązki nauczyciela biblioteki w zakresie pracy pedagogicznej: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz 
wyrabianie i pogłębianie nawyków czytania i uczenia się poprzez: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej, propagowanie zbiorów biblioteki 
i czytelnictwa, 

b) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań czy-
telników, 

c) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 

d) współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi, bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydak-
tyczno – wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 
i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

e) inspirowanie uczniów do działań twórczych, 

f) udział w programach edukacyjnych, 

g) informowanie wychowawców i rodziców/ opiekunów prawnych o aktywności 
czytelniczej uczniów. 

3) Organizowanie różnorodnych form zajęć bibliotecznych rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną (konkursy czytelnicze, wystawy książek, gazetki tematycz-
ne itp.). 

12.  Zadania i obowiązki nauczyciela biblioteki w zakresie prac organizacyjno – technicz-
nych: 

1) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania in-
formacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią infor-
macyjną poprzez: 

a) troskę o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzeba-
mi, przeprowadzanie ich selekcji, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
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d) opracowywanie księgozbioru, 

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystki dziennej, miesięcznej 
i rocznej, 

g) planowanie pracy, składanie okresowych sprawozdań z pracy biblioteki 
i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela biblioteki, 

i) wzbogacanie zasobów biblioteki. 

13. Inne obowiązki i uprawnienia nauczyciela biblioteki: 

1) odpowiedzialność za stan zbiorów, 

2) uzgadnianie stanu majątkowego, 

3) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

14.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami/opieku-
nami prawnymi uczniów i innymi bibliotekami: 

1) Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami dotyczy: 

a) poradnictwa w wyborach czytelniczych, 

b) pomocy uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

c) pomocy uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmioto-
wych, egzaminów, 

d) pomoc uczniom w nauce, 

e) stałego kontaktu nauczyciela biblioteki z łącznikami klasowymi i informacji 
o aktywności czytelniczej uczniów. 

2) Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami dotyczy: 

a) współpracy z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb 
i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) współuczestnictwa w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 

c) zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, udzielania pomocy 
w selekcji zbiorów, 

d) współdziałania w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

e) współdziałania w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu biblioteki, 
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f) współudziału w organizacji imprez szkolnych, konkursów i innych inicjatyw 
mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły. 

3) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dotyczy: 

a) wyposażania uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe, 

b) współorganizowania  imprez dla środowiska lokalnego, 

c) wypożyczania książek rodzicom/opiekunom prawnym, 

d) informowania rodziców/opiekunów prawnych o aktywności czytelniczej dzie-
ci, 

e) współpracy z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu nagród książ-
kowych dla uczniów i książek do biblioteki. 

4) Współpraca z innymi bibliotekami dotyczy: 

a) współuczestnictwa w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnic-
twa, 

b) wspierania działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 

c) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez nauczycieli 
z innych bibliotek, 

d) udziału uczniów w spotkaniach autorskich, 

e) udziału uczniów w konkursach poetyckich i plastycznych, 

f) organizowania wspólnych spotkań nauczycieli bibliotekarzy, w celu wymiany 
doświadczeń. 

15. Podstawowym źródłem finansowym biblioteki szkolnej jest budżet szkoły. Biblioteka 
może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł. 

 

Zespoły nauczycielskie 

§ 47. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole, 

2) koordynowania działań w szkole, 

3) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, 

4) doskonalenia współpracy zespołowej, 
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5) wymiany doświadczeń między nauczycielami, 

6) podniesienia jakości pracy szkoły. 

3. W Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrow-
skiego w Nysie powołuje się zespoły stałe (samokształceniowe, wychowawcze) i doraźne.  

4. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania 
okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega 
rozwiązaniu. 

5. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

6. Zebrania zespołów są protokołowane.  

8. Przewodniczący zespołów przedkładają na analitycznej radzie pedagogicznej sprawo-
zdania z pracy zespołów. 

9. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

 

Zespoły nauczycielskie i ich zadania 

§ 48. 1. W szkole funkcjonują zespoły samokształceniowe: 

1) Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej, 

2) Zespół nauczycieli wspomagajacych, 

3) Zespół nauczycieli języka angielskiego i języka niemieckiego, 

4) Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, 

5) Zespół nauczycieli matematyki i informatyki, 

6) Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 

7) Zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych, 

8) Zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 

9) Zespół nauczycieli ds. wychowawczych. 

2. Przewodniczących zespołów samokształceniowych powołuje dyrektor szkoły. 

3.  W szkole funkcjonują zespoły nauczycieli uczacych w danej klasie. Przewodniczącym 
zespołu jest wychowawca. Zespół zwoływany jest w celu rozwiązywania bieżących 
problemów dydaktyczno – wychowawczych uczniów. 

4. Zadania zespołów samokształceniowych: 

1) opiniowanie programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 
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2) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych na zakończenie roku 
szkolnego, 

3) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 
przedmiotach uczniom z dysfunkcjami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

4) badanie efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów, 

5) analiza efektów kształcenia i opracowanie wniosków do dalszej pracy, 

6) wybór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia, 

7) wymiana doświadczeń pedagogicznych, w tym dzielenie się wiedzą z różnych 
form doskonalenia zewnętrznego, 

8) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę, 

9) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, wnioskowanie o wpro-
wadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie, 

10) organizacja konkursów przedmiotowych, 

11) inne, wynikające z potrzeb szkoły. 

 

Rozdział 10    
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

Nauczyciele 

§ 49. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz 
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2.  Do obowiązków nauczycieli należy:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 
przez szkołę, 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, wybór form i metod naucza-
nia, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcjach, formułowania 
własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika, 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 
dla każdego człowieka, 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich,  
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5) tworzenie własnego warsztatu pracy, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojo-
wych i przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniami,  

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidual-
nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów,  

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,  

10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

11) kontaktowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, zgodnie z harmo-
nogramem, 

12) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  

13) branie aktywnego udziału w życiu szkoły,  

14) przestrzeganie dyscypliny pracy,  

15) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej, 

16) dbanie o ochronę danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych. 

 

Wychowawcy klas 

§ 50.  Zadania wychowawcy klasy: 

1) poznanie uczniów ich potrzeb i oczekiwań, 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidual-
nych potrzeb rozwojowych wychowanków, 

3) wnioskowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

4) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych,  

5) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w klasie, 

6) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 
uczenia się,  

7) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce i monitorowanie 
ich frekwencji,  

8) kształtowanie postaw moralnych, relacji między uczniami, rozwijanie samo-
rządności i inicjatyw uczniowskich, 
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9) realizowanie Programu wychowaczo – profilaktycznego szkoły, 

10) kształcenie umiejętności prawidłowego spędzania czasu wolnego przez uczniów,  

11) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, 

12) współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów 

13) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji 
z wnioskami o udzielenie pomocy.  

 

Wicedyrektor  

§ 51. Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady pedagogicznej, Rady Rodziców. 

§ 52. Do zadań wicedyrektora należy między innymi:  

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim, 

3) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania, 

4) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych, 

5) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom, 

6) opracowywanie planu imprez szkolnych, 

7) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości  
realizacji planów nauczania i wychowania, 

8) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 
zawodowym, 

9) sprawuje opiekę nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne, 

10) opracowywanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

11) kontrolowanie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, 

12) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, 

13) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez 
nauczycieli uczniom w zakresie ich zgodności z podstawową programową 
i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 
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14) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami, 

15) współpraca z Radą Rodziców, 

16) współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, policją i służbami porzą-
dkowymi w zakresie pomocy uczniom oraz zapewnienie ładu i porządku na 
terenie szkoły, 

17) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w pracy w zakresie 
delegowanych uprawnień. 

§ 53. 1. W szkole działa Stowarzyszenie Edukacyjne „Nissa” i Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Gim2” Nysa, których celami statutowymi jest propagowanie i realizacja 
wszelkich działań na rzecz edukacji, sportu, integracji, upowszechniania inicjatyw eduka-
cyjno – oświatowo – wychowawczych. 

2. Szkoła może współpracować z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, których 
działalność jest zgodna z działaniami podejmowanymi przez  szkołę, i które służą 
podniesieniu jakości pracy szkoły. 

 

Pracownicy niebędacy nauczycielami 

§ 54. 1. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w szkole jest pracownikiem 
samorządowym i podlega regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 
Zobowiązany jest przestrzegać zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.  

2. Do podstawowych zadań pracownika samorządowego należy min.: 

1) przestrzeganie przepisów prawa, 

2) wykonywanie pracy sumiennie, sprawnie i terminowo, 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

4) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i innych pracowników szkoły, 

5) reagowanie na wszelkie przejawy agresji i złego zachowania uczniów. 
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Rozdział 11    
Obowiązek szkolny 

 

§ 55. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
18. roku życia, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego do ukończenia 21. roku życia. 

§ 56. 1. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych naukę w szkole podstawowej może 
także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 
szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

 

Rozdział 12    
Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 57. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  

1) wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w przejawianiu własnej aktywności 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeń-
stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 
oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowaw-
czym, 

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących życia szkoły, 
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych 
osób, 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, między innymi poprzez prawo 
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczkach i innych imprezach 
organizowanych przez szkołę, 

8) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach itp. zgodnie ze 
swoimi możliwościami i umiejętnościami, 
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9) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 
postępów w nauce 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz 
indywidualnego programu lub toku nauczania, 

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, 

14) do informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają 
prawo do złożenia skargi zgodnie z Procedurą przyjmowania skarg od rodziców uczniów, 
uczniów i osób zewnętrznych. 

3. W dniu pasowania na ucznia, uczeń otrzymuje legitymację szkolną. 

§ 58. Każdy uczeń ma obowiązek:  

1) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, dobrze wykorzystywać czas 
przeznaczony na naukę podczas lekcji, a także starannie przygotowywać się do 
zajęć lekcyjnych w domu, 

2) przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią tak, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, 

3) dbać o zdrowie i higienę osobistą oraz estetykę ubioru i otoczenia,  

4) chronić przyrodę, 

5) dbać o mienie szkoły, kolegów i innych osób, a także własne, 

6) przychodzić do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych, 

7) przebywać na terenie szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, 

8) ubierać strój galowy (biała bluzka, koszula i granatowa/czarna spódnica/ 
spodnie) w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie obchodów 
świąt państwowych i Dnia Patrona Szkoły, 

9) ubierać strój sportowy na lekcjach wychowania fizycznego (biała bluzka, ciemne 
spodenki), 

10) zakładać obuwie zmienne (dot. klas I–III), 

11) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody, 
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12) kulturalnie odnosić się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

13) przeciwstawiać się przejawom agresji i wulgarności, 

14) szanować światopogląd i zapatrywania innych osób, 

15) pomagać potrzebującym,  

16) szanować godność i wolność osobistą innych ludzi, 

17) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 

18) dbać o dobre imię szkoły, 

19) wykonywać zarządzenia dyrektora szkoły i postanowienia rady pedagogicznej 
oraz Samorządu Uczniowskiego, 

20) w określonym terminie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 

§ 59. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 
o charakterze odurzającym, 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o charakterze 
odurzajacym, 

3) farbować włosów, malować paznokci, robić makijażu, 

4) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

5) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, 

6) spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych, 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez 
wiedzy i zgody zainteresowanych, 

8) publikować w Internecie lub rozpowszechniać w inny sposób zdjęć i filmów bez 
zgody zainteresowanych osób, 

9) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, 

10) zapraszać obcych osób do szkoły, 

11) używać telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych 
w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych. 
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Rozdział 13    
Strój szkolny 

 

§ 60. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 
uczniowskiego.  

2. Podczas uroczystości państwowych i szkolnych obowiązuje strój galowy.  

3. Zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów z dużymi dekoltami,odkrywających 
biodra, brzuch, ramiona. 

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach 
obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

 

Rozdział 14    
Procedury 

 

§ 61. W szkole obowiązują poniższe  procedury, zawarte w Szkolnym zestawie procedur: 

1) Procedura postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego w przypadku agresji 
ucznia wobec nauczyciela lub pracownika szkoły, 

2) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 
substancję niebezpieczną lub przypominającą narkotyk, 

3) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia 
czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych, 

4) Procedura postępowania nauczyciela  wobec ucznia, który jest ofiarą przemocy 
w szkole oraz wobec sprawcy przemocy rówieśniczej, 

5) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji 
telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych bez zgody 
nauczyciela, 

6) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia w szkole zjawiska cyber-
przemocy, 

7) Procedura postępowania w sytuacji pobytu w szkole osoby obcej, 

8) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje 
się uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

9) Procedury bezpieczeństwa pracowni informatycznych, 
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10) Procedura postępowania w przypadku ujawnienia włamania do pracowni, 
naruszenia zainstalowanych zabezpieczeń bądź sytuacji uruchomienia się 
systemu alarmowego w placówce szkolnej, 

11) Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły i mienia 
prywatnego, 

12) Procedura postępowania w razie wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły, 

13) Procedura obsługi i korzystania z monitoringu i systemu kontroli dostępu, 

14) Procedura organizacji wycieczek szkolnych, 

15) Procedura obiegu informacji, 

16) Procedura współpracy  z rodzicami, 

17) Procedura przyjmowania skarg od rodziców uczniów/prawnych opiekunów, 
uczniów i osób zewntrznych, 

18) Procedura postępowania – alarm bombowy, 

19) Procedura  postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na 
terenie szkoły, 

20) Procedura  monitorowania frekwencji uczniów. 

21) Procedura skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły. 

 

Rozdział 15    
Nagrody i kary 

 

Nagrody 

§ 62. 1. Uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie i zbiorowo za rzetelną naukę, pracę 
społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, odwagę: 

1) ustną pochwałą lub wyróżnieniem udzielonym w obecności klasy lub społecz-
ności szkolnej, 

2) pisemną pochwałą, listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją w doku-
mentacji szkolnej, 

3) w formie rzeczowej. 

2. Nagrody przyznają: rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, wychowawcy klas i inni 
nauczyciele oraz Rada Rodziców i burmistrz. 
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§ 63. 1. Wyróżnieniem przyznawanym absolwentom Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziała-
mi integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie jest wpis do Złotej Księgi 
Absolwentów. 

2. Do Złotej Księgi Absolwentów wpisuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę 
z wyróżnieniem, zajęli czołowe miejsca w finałach konkursów przedmiotowych, uzyskali 
wybitne wyniki w zawodach sportowych, na co najmniej wojewódzkim szczeblu.  

§ 64. 1. Za wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu, na koniec roku szkolnego uczniowie 
są nagradzani: 

1) klas I–II – dyplomem, 

2) klas III – nagrodą książkową, 

3) klas IV–VII za średnią 5,0 i więcej i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie – 
nagrodą książkową, 

4) VIII  za średnią 5,0 i więcej i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie – wpisem do 
„Złotej Księgi Absolwentów” i nagrodą książkową. 

2. Uczniowie wyróżniający się w nauce i w sporcie mogą otrzymać stypendium. Warunki 
przyznawania stypendium określa Szkolny regulamin przyznawania stypendiów.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, na 
zakończenie każdego etapu edukacyjnego, otrzymują list gratulacyjny od rady 
pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, otrzymują 
list gratulacyjny od Rady Rodziców, na zakończenie każdego etapu edukacyjnego.  

5. Od przyznanej nagrody uczeń, jego rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty powiadomienia ucznia 
o nagrodzie. 

 

Kary 

§ 65. 1. Za naruszenie statutu szkoły uczniowie mogą być ukarani: 

1) ustnym, lub pisemnym upomnieniem wychowawcy, odnotowanym w dzienniku 
lekcyjnym, 

2) ustną,lub pisemną naganą wychowawcy, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym, 

3) ustnym, lub pisemnym upomnieniem dyrektora, odnotowanym w dzienniku lek-
cyjnym, 

4) ustną, lub pisemną naganą dyrektora, odnotowaną w dzienniku lekcyjnym, 

5) pozbawieniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 
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6) pozbawieniem prawa udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę impre-
zach kulturalnych, 

7) pozbawieniem prawa wyborczego w Samorządzie Uczniowskim, 

8) przeniesieniem do innej klasy, 

9) przeniesieniem do innej szkoły w przypadku rażącego naruszenia obowią-
zujących norm i zasad postępowania, po wyczerpaniu powyższych działań 
dyscyplinujących (decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 
Opolski Kurator Oświaty). 

2. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw, wymierzane są 
na czas określony, nie dłuższy jak niż 3 miesiące. 

3. O zastosowanej wobec ucznia karze, szkoła informuje rodziców. 

 

Odwołanie od kary 

§ 66. 1. Od wymierzonej kary uczeń może odwołać się do dyrektora szkoły. 

2. Odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wymiar kary. 

3. Odwołania mają prawo wnosić: ukarany uczeń, pokrzywdzeni przez ukaranego, 
wychowawca, pedagog szkolny, Samorząd Uczniowski, rodzice/opiekunowie prawni. 

4. Odwołanie wnosi się do 7 dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o wymierzonej 
karze. 

5. Organ, do którego wniesiono odwołanie, może zmienić wymiar kary lub znieść ją. 

 

Naprawianie szkód materialnych 

§ 67. 1. Za szkody materialne spowodowane przez uczniów na terenie szkoły lub poza 
terenem szkoły odpowiadają uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni. 

2. Jeżeli uczniowie nieumyślnie spowodowali szkodę materialną, mogą zostać zwolnieni od 
naprawienia tej szkody. 

3. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych decyduje dyrektor szkoły. 

4. Szkoła nie odpowiada za przyniesione lub pozostawione w szkole wartościowe 
przedmioty np. biżuterię, telefony komórkowe, zegarki i inne sprzęty elektroniczne oraz 
pieniądze. 
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Rozdział 16    
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 68. 1. Celem Oceniania Wewnątrzszkolnego jest zapewnienie rzetelnego, jawnego 
i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój uczniów, uwzględniających ich indywi-
dualne cechy psychofizyczne oraz pełnienie funkcji diagnostycznej i motywacyjnej, 
a także: 

1) bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania 
kompetencji przewidzianych programem nauczania, 

2) uświadamianie uczniom, nauczycielowi i rodzicom/opiekunom prawnym stopnia 
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 
oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

3) pobudzanie rozwoju umysłowego uczniów i jego uzdolnień, zainteresowań 
i motywacji, 

4) motywowanie do samorozwoju, 

5) ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się, 
wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, 

6) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów uczniów, 

7) aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy 
swoich osiągnięć, 

8) systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 

2.   Ocenianie wewnątrzszkolne zapewnia: 

1) ocenę poziomu nauczania, 

2) korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania, 

3) współpracę z uczniami w osiąganiu celów programowych, 

4) modyfikację celów i programów kształcenia. 

 

Ocenianie zajęć edukacyjnych 

§ 69. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 
rodziców/ opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach 
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowią-
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zkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki oceniania zajęć 
edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, przekazywane są uczniom i rodzicom/opiekunom 
prawnym w formie ustnej.  

3. Fakt przekazania informacji, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel dokumentuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni  mają prawo do uzyskania informacji o postępach swojego 
dziecka poprzez bieżące śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym, a także w czasie 
indywidualnych rozmów z wychowawcą lub innymi nauczycielami. Harmonogram 
konsultacji i zebrań z rodzicami umieszczany jest  na stronie internetowej szkoły. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do wglądu w pisemne prace swoich dzieci na 
terenie szkoły.  

6. Informacji na temat uczniów udziela się  tylko rodzicom/opiekunom prawnym. 

7. Bieżące oceny w półroczu obejmują: zadania klasowe – całogodzinne lub dłuższe prace 
pisemne obejmujące szerszy zakres materiału – powyżej trzech jednostek lekcyjnych, 
sprawdziany – prace pisemne z zakresu trzech tematów lekcji, kartkówki – prace pisemne 
z trzech ostatnich lekcji, odpowiedzi ustne, prace domowe, własną aktywność ucznia. 

8. W przypadku przeprowadzenia sprawdzianu diagnozującego wiedzę i umiejętności 
ucznia, jego wynik podaje się i zapisuje w dzienniku lekcyjnym w skali procentowej (%).  

9. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych. 

10. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia  podlega 
wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu 
ucznia o jej skali. 

11. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przedstawiane są do wglądu uczniom na 
zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego i do dziennika 
elektronicznego.  

12. W przypadku wątpliwości uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie mają  prawo do 
wglądu w sprawdzone i ocenione prace oraz uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, 
które nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w 
określonym terminie. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń i jego rodzice/prawni 
opiekunowie mogą otrzymać do wglądu na terenie szkoły,  z obowiązkiem zwrotu prac 
nauczycielowi. 

13. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań 
klasowych, sprawdzianów, zadań domowych) nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 
daty sprawdzianu. 

14. Praca uczniów podlega systematycznej ocenie. Minimalną liczbę ocen ustala się według 
schematu: tygodniowa liczba godzin z przedmiotu pomnożona przez 2 plus 1. 
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15. Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

16. Sposób zapisu ocen w dzienniku lekcyjnym: zadania klasowe i sprawdziany zapisujemy 
kolorem czerwonym, pozostałe oceny kolorem czarnym lub niebieskim. 

17. Zadania klasowe i sprawdziany całogodzinne powinny być zapowiedziane najpóźniej 
na  tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

18. Kartkówki (10 – 15 minutowe) nie muszą być zapowiadane. 

19. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej: 

1) 2 zadania klasowe i 1 sprawdzian całogodzinny, 

2) w tygodniu, w którym nie jest zaplanowane zadanie klasowe, dopuszcza się 
3 sprawdziany. 

20. Planowane prace pisemne muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, w dniu 
poinformowania uczniów.  

21. Uczniowie, po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności, ma 
tydzień na uzupełnienie zaległości, a przypadające w tym czasie prace pisemne może 
napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

22. Prace pisemne nauczyciel przechowuje do dnia 31 sierpnia aktualnego roku szkolnego. 

23. Oceny bieżące w klasach I–III  ustala się według następującej skali: 6p., 5p., 4p., 3p., 2p., 
1p. 

24. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

25. W klasach I–III roczną ocenę opisową formułuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi inne zajęcia edukacyjne. 

26. Oceny bieżące w klasach IV–VIII ustala się według następującej skali: stopień celujący 
(cel) – 6, stopień bardzo dobry (bdb) – 5, stopień dobry (db) – 4, stopień dostateczny (dst) 
– 3, stopień dopuszczający (dop) – 2, stopień niedostateczny (ndst) – 1. 

27. Przyjmuje się następujący procentowy wynik pracy uczniów, który ma przełożenie na 
oceny: 

99,1 % – 100 %  celujący 
95,1 % – 99 %  bardzo dobry 
90,1 % – 95 %  bardzo dobry minus 
85,1 % – 90 %  dobry plus 
75,1 % – 85 %  dobry 
70,1 % – 75 %  dobry minus 
65,1 % – 70 %  dostateczny plus 
54,1 % – 65 %  dostateczny 
50,1 % – 54 %  dostateczny minus 
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45,1 % – 50 %  dopuszczający plus 
35,1 % – 45 %  dopuszczający 
      0 % – 35 %  niedostateczny 

28. Ocena pozytywna to: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
a ocena  negatywna to niedostateczny. 

29. W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej lub 
innej pracy pisemnej wpisuje się w dzienniku zamiast oceny: „nb” (tzn. nieobecny). 

30. Przy ocenie bieżącej dopuszczalne jest stawianie dodatkowo znaków „+” lub „–”  jako 
uszczegółowienie i rozszerzenie skali ocen. 

31. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących znaków: bz – brak 
zadania; bs – brak stroju (dotyczy zajęć wychowania fizycznego); np – uczeń nieprzygo-
towany do zajęć, „+”, „–” – aktywność na lekcji oraz ukośnik „/” – w przypadku poprawionej 
oceny. 

32. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych z przyczyn szkolnych 
zaznacza się jego nieobecność wpisem „ns” (nieobecność szkolna) w dzienniku lekcyjnym. 
Ten rodzaj nieobecności nie jest wliczany do sumy opuszczonych godzin. 

33. Klasyfikowanie śródroczne/roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i odbywa się raz 
w roku.  

34. Roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności 
ucznia z całego roku szkolnego. 

35. Klasyfikowanie śródroczne/roczne ucznia niepełnosprawnego intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i ustaleniu 
śródrocznych/rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

36. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisujemy w dzienniku lekcyjnym w pełnym 
brzmieniu, bez znaków „+”, „–”. 

37. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego 
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. 

38. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 
specjalnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

39.  Za ostatni dzień I półrocza przyjmuje się ostatni piątek stycznia, w którym odbywają 
się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. 

40. Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 
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1) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwo-
ściach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wnio-
sek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia 
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycz-
nego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć 
w zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia dostosowuje 
wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 

2) W przypadku przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii lekarskiej o braku możli-
wości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor zwala-
nia ucznia z realizacji tych zajęć. Uczeń jest zobowiązany do przebywania na zaję-
ciach pod opieką nauczyciela. W przypadku, gdy lekcje są pierwszymi lub ostat-
nimi w planie zajęć danego dnia, istnieje możliwość zwolnienia ucznia do domu 
pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni ucznia złożą oświadczenie o za-
pewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji.  

3) Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwol-
nienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

41. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

42. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” lub „zwolniona”. 

43. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii 
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 
zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z afazją, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki 
drugiego języka obcego. 

44. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 42 może dotyczyć części lub całego okresu 
kształcenia.  

45. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić również na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.  

46. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 
„zwolniona”. 

47. Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują najwyższą 
ocenę roczną z danego przedmiotu. 

48. Uczeń klasy I–III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 
wyższej. 

49. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 
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o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III na wniosek wychowawcy oddziału, po zasię-
gnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub na wniosek rodziców/opiekunów 
prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

50. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców/ opieku-
nów prawnych ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 
I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 
w programie nauczania dwóch klas. 

Kryteria oceniania zajęć edukacyjnych 

§ 70. Ustala się następujące kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych w klasach I–III: 

Kryterium 
Poziom         

w 
punktach 

Uczeń: wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta 
z różnych źródeł wiedzy, osiąga sukcesy w konkursach klasowych, 
szkolnych i międzyszkolnych, uczestniczy twórczo w zajęciach 
pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, prezentuje zdobyte 
umiejętności na forum szkoły np. w czasie imprez i uroczystości 
szkolnych. 

6 

Uczeń: w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania, często wykazuje się znajomością i rozumieniem 
wielu pojęć, sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią 
terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jasno i logicznie 
rozumuje, samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, potrafi 
zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, rzadko popełnia błędy, 
buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), 
wyczerpując temat, posługuje się bogatym słownictwem.  

5 

 Uczeń: opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na 
rozumienie większości realizowanych treści wyznaczonych programem 
nauczania, wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 
sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią 
terminologią, logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty 
sposób rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, potrafi 
zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych, 
przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów, 
buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie.  

4 

Uczeń: opanował podstawowe treści programowe w zakresie 
umożliwiającym postępy w dalszej nauce, zna i rozumie podstawowe 
pojęcia, przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się 
odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym, samodzielnie 
analizuje i rozwiązuje typowe zadania, problemy i zadania złożone 

3 
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rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy, nie zawsze starannie 
wykonuje zadania, wypowiada się na ogół poprawnie językowo 
i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem.  

Uczeń: w zakresie ograniczonym opanował podstawowe wiadomości 
i umiejętności określone programem nauczania, zna i rozumie 
podstawowe pojęcia, analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą 
nauczyciela, zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie, bardzo 
często popełnia błędy, buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało 
poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem.  

2 

Uczeń: nie rozumie elementarnych pojęć, nie wykonuje zadań nawet 
z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na postawione pytania lub 
nie wypowiada się na podany temat, nie opanował wiadomości 
i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej 
użyteczne, nie odrabia zadań, nie oddaje prac do oceny. 

1 

§ 71. Ustala się następujące kryteria oceniania zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII: 

Kryterium 
Poziom 

w 
stopniach 

Uczeń: samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje 
się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub 
praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiąza-
nia nietypowe, lub rozwiązuje problemy (zadania) wykraczające poza 
obowiązujący program lub wykazuje szczególne zainteresowania określo-
ną dziedziną wiedzy, osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach, zawodach i innych formach rywalizacji międzyszkolnej. 

6 

Uczeń: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający 
z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się 
wiedzą , samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne 
i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sy-
tuacjach, precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową. 
Udział w zawodach sportowych międzyklasowych. 

5 

Uczeń: opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu na-
uczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy, potrafi 
zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań 
teoretycznych lub praktycznych o wyższym stopniu trudności, nie popeł-
nia błędów w podstawowej terminologii, prawidłowo rozumuje 
i wyprowadza trafne wnioski. Udział w rywalizacji grupowej/klasowej. 

4 

Uczeń: nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, rozumie podstawowe 
prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji, rozwiązuje typowe 
zadania teoretyczne, lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

3 



Statut Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie 

wersja 3 

64 

Uczeń: ma braki w opanowaniu podstawy programowej kształcenia ogól-
nego, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podsta-
wowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej edukacji, potrafi przy 
pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne lub praktycz-
ne. 

2 

Uczeń: nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć 
koniecznych, a braki uniemożliwiają mu przyswojenie treści programo-
wych danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementar-
nym stopniu trudności  

1 

 

Warunki oceniania zachowania 

§ 72. 1. Wychowawca klasy lub inny wskazany przez dyrektora nauczyciel, na początku 
każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, przekazywane są uczniom i rodzicom/opiekunom 
prawnym w formie ustnego wyjaśnienia. 

3. Fakt przekazania informacji, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel dokumentuje 
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do uzyskania informacji o zachowaniu 
swojego dziecka poprzez bieżące śledzenie wpisów w dzienniku elektronicznym, a także w 
czasie zebrań klasowych i indywidualnych rozmów z wychowawcą lub pedagogiem 
szkolnym (harmonogram konsultacj i zebrań dostępny jest na stronie internetowej szkoły),  

5. Informacji na temat ucznia udziela się tylko rodzicom/opiekunom prawnym. 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w klasach IV–VIII ustala się 
według następującej skali: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne 
(pop), nieodpowiednie (ndp), naganne (ng). 

7. Nieobecności ucznia są usprawiedliwiane przez rodziców/opiekunów prawnych w ciągu 
siedmiu dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. 

8. Wpływ na śródroczną/roczną ocenę zachowania ucznia w klasach IV–VIII ma ilość 
nieuspawiedliwionych spóźnień. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli ma 
więcej niż sześć spóźnień w półroczu. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeżeli 
ma więcej niż dwanaście spóźnień w półroczu. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż 
dobra, jeżeli ma więcej niż trzynaście spóźnień w półroczu. 
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Sposób oceniania zachowania 

§ 73. 1. Co najmniej na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, wychowawca klasy przed ustaleniem śródrocz-
nej/rocznej oceny zachowania zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia, a w klasach integracyjnych również opinii nauczyciela 
wspomagającego. 

2. Klasyfikowanie śródroczne/roczne polega na okresowym podsumowaniu zachowania 
ucznia i odbywa się raz w roku. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności 
szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość 
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się 
w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Klasyfikowanie śródroczne/roczne ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym polega na podsumowaniu jego zachowania w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu śródrocznej/rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena zachowania ucznia klas I–III jest oceną opisową. 

 

Kryteria oceniania zachowania 

§ 74. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej 
zachowania, a ponadto, aktywnie i systematycznie uczestniczy w imprezach 
szkolnych lub inicjuje zadania, projekty dla społeczności szkolnej. Uczeń nie może 
otrzymać oceny wzorowej, jeżeli ma więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności w szkole. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane 
w Statucie szkoły oraz wyróżnia się na forum klasy, szkoły kulturą osobistą 
i dbałością o mienie szkolne. Ponadto uczestniczy w imprezach klasowych, 
sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac, jest życzliwy 
w stosunku do innych. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeżeli ma 
więcej niż trzy dni nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane 
w Statucie szkoły oraz zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny w stosunku 
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, sumiennie wywiązuje się 
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z powierzonych mu przez nauczycieli prac, troszczy się o mienie klasy i szkoły. 
Uczeń nie może otrzymać oceny dobrej, jeżeli ma więcej niż pięć dni nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w szkole. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane 
w Statucie szkoły. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków ucznia 
zapisanych w Statucie szkoły, a w szczególności: utrudnia prowadzenie lekcji, 
niekulturalnie zachowuje się, używa wulgarnego słownictwa, kłamie, podejmuje 
działania naruszające dobra osobiste innych, nie wywiązuje się z powierzonych 
mu prac, nie dotrzymuje terminów, niszczy sprzęt niebędący jego własnością 
(szkolny lub kolegów). Stosuje cyberprzemoc, narusza prawo do ochrony 
wizerunku osób. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: rażąco lekceważy Statut szkoły, ma 
agresywny stosunek do innych osób, swoim zachowaniem zagraża uczniom lub 
pracownikom szkoły, grozi innym, niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, kradnie, 
wagaruje, pali papierosy, pije alkohol lub używa bądź rozprowadza dopalacze 
i narkotyki. Stosuje cyberprzemoc, narusza prawo do ochrony wizerunku osób. 

7) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Tryb odwołania od przewidywanej rocznej oceny zajęć edukacyjnych  

§ 75. 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice/ 
opiekunowie prawni informowani są na spotkaniach z wychowawcą o terminie ustalenia 
przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej nauczyciele przedmiotów dokonują wpisów w dzienniku elektronicznym 
przewidywanych dla ucznia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

3. W klasach I–III przewidywana opisowa ocena roczna z zajęć edukacyjnych zostaje 
przedstawiona rodzicom/opiekunom prawnym na zebraniach, co najmniej na dwa 
tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas IV–VIII mogą 
wnioskować o możliwość uzyskania przez ich dziecko wyższej niż przewidywana roczna 
ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych.  

W tym celu rodzice/opiekunowie prawni powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do 
nauczyciela danego przedmiotu, w ciągu siedmiu dni od daty zapoznania się przez nich 
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie 

wersja 3 

67 

5. Najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, uczeń przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela danego 
przedmiotu sprawdzianu pisemnego, pozytywnie zaopiniowanego przez nauczyciela tego 
samego lub pokrewnego przedmiotu, obejmującego treści nauczania z danego przedmiotu, 
na określoną, wnioskowaną ocenę. 

6. Sprawdziany z przedmiotów: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka, 
zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne mają formę praktyczną. 

7. Sprawdzian jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. Rodzice/ 
opiekunowie prawni mają prawo wglądu do pisemnej pracy ucznia. 

8. Poprawa oceny rocznej na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub jego rodzice/ 
opiekunowie prawni, może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń ze sprawdzianu 
przygotowanego na taką ocenę otrzymał co najmniej 80%. 

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od 
wyniku sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

10. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 
powinny być zgłoszone pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która nie 
później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 10, 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, 
oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana  
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 76. 1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice/ 
opiekunowie prawni informowani są na spotkaniach z wychowawcą o terminie ustalenia  
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wychowawca klasy dokonuje wpisu w dzienniku elektronicznym 
przewidywanej dla ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. W klasach I–III przewidywana opisowa ocena roczna zachowania zostaje przedstawiona 
rodzicom/opiekunom prawnym na zebraniach, co najmniej na dwa tygodnie przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas IV–VIII mogą 
wnioskować o możliwość uzyskania przez ich dziecko wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. W tym celu rodzice/opiekunowie prawni powinni 
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zwrócić się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy, w ciągu siedmiu dni od daty 
zapoznania się przez nich z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej. 

5. Wychowawca klasy, po analizie wniosku rodziców/opiekunów prawnych, ponownie 
ustala roczną ocenę zachowania ucznia i uzasadnia ją pisemnie. 

6. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena zachowania nie może być niższa niż wcześniej 
przewidywana i jest ostateczna. 

7. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia 
powinny być zgłoszone pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których 
mowa w pkt. 7. Ocena jest ustalana w drodze głosowania, zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

9. Ocena zachowania ucznia nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej lub 
ukończenie szkoły. 

 

Egzaminy poprawkowe 

§ 77. 1. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednych 
lub dwóch  zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 
prawnych ucznia. 

3. W przypadku egzaminu poprawkowego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 
odebrania i potwierdzenia podpisem odbioru zagadnień do egzaminu poprawkowego 
w sekretariacie szkoły, do siedmiu dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin poprawkowy, w formie ustnej i pisemnej,  przeprowadza komisja powołana 
przez dyrektora szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 
edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób 
wchodzacych w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 
egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 78. 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w sytuacjach określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń.  

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia, egzamin przeprowadza się po 
upływie co najmniej siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły. 

4. Termin egzaminu uzgadnia się ustnie z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z przedmiotów: plastyka, 
muzyka, wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia komputerowe egzamin ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 
edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób 
wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 
egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. skład komisji, datę egzaminu, pytania 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza 
się prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 79.  W sprawach nieujętych w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym ma zastosowanie: 

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 
z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943). 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 10 czerwca 
2015 r. poz. 843 z późniejszymi zmianami). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. z 3 sierpnia 2017 r. poz. 1534) 
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Rozdział 17    
Ceremoniał szkolny 

Sztandar szkoły 

§ 80. 1. Szkoła posiada sztandar. 

2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczyciela 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniow-
ska w szkole, dlatego w skład pocztu sztandarowego mogą być wybrani tylko uczniowie 
wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

1) chorąży – uczeń, 

2) asysta – dwie uczennice. 

5. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

6. Insygniami pocztu sztandarowego są biało – czerwone szarfy biegnące z prawego ra-
mienia do lewego boku i białe rękawiczki. 

7. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie in-
nych szkół i instytucji lub organizacji. 

8. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga zawiązana pod głowicą. 

9. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu, chorąży 
niesie sztandar, opierając drzewce na prawym ramieniu. 

10. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje 
osoba prowadząca uroczystość. 

11. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego.  

12. Sztandar oddaje honory: 

1) na komendę „Do hymnu”, 

2) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

3) podczas opuszczania trumny do grobu, 

4) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

5) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

6) w trakcie uroczystości religijnych. 
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13. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Święto Patrona Szkoły  

3) ślubowanie klas pierwszych,  

4) zakończenie roku szkolnego,  

5) pożegnanie absolwentów,  

6) uroczystości państwowe, regionalne, religijne lub okolicznościowe. 

 

Ślubowanie klas pierwszych 

§ 81. 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się na sztandar.  

2. Rota przysięgi: 

„My, uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi 
im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie, ślubujemy:  

 godnie reprezentować naszą szkołę, 

 szanować pracowników szkoły, 

 być pilnymi i wzorowymi uczniami, 

 dobrymi kolegami, 

 swym zachowaniem i nauką sprawiać radość nauczycielom i rodzicom”. 

Uczniowie odpowiadają:  „ŚLUBUJEMY” 

3. Dyrektor szkoły pasuje każdego pierwszoklasistę na ucznia, kładąc mu na lewe ramię 
symboliczny ołówek i wypowiadając słowa: 

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 10” 

 

Pożegnanie absolwentów  

§ 82. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie na 
sztandar, powtarzając słowa: 

 Rota ślubowania absolwentów: 

 „Ślubujemy: 

 godnie reprezentować imię szkoły i tak postępować w życiu, by nie zawieść pokładanych 
w nas nadziei, 
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 dążyć do stałego wzbogacania wiedzy i doskonalenia zdobytych umiejętności, 

 kierować się w swoim postępowaniu uczciwością, sumiennością, pracowitością i odpowie-
dzialnością, 

 naśladować tych, którzy nas uczyli i wychowali, 

 iść śladami wielkich Polaków i za ich przykładem służyć Ojczyźnie – Rzeczypospolitej 
Polskiej” 

Uczniowie odpowiadają:  „ŚLUBUJEMY” 

 

Rozdział 18    
Postanowienia końcowe 

 

§ 83. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, 
nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy.  

5. Dokumentacja finansowo – płacowa szkoły znajduje się w Gminnym Zarządzie Oświaty      
w Nysie, 48–300 Nysa, ul. Kolejowa 15. 

§ 84. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły, 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3)  Rady Rodziców, 

4)  organu prowadzącego szkołę, 

5)  co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2.  Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§ 85. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach 
nieujętych w statucie. 

 
 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej 31 stycznia 2020 r. 


